
 
 

 
Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2018 
 
De fractie van de VVD bedankt het college en de ambtenaren van de afdeling Financiën 
voor het opstellen van deze begroting. Het is de vierde en daarmee laatste begroting van 
deze raadsperiode. Qua vorm en leesbaarheid is de begroting er de laatste jaren duidelijk 
op vooruit gegaan. Complimenten daarvoor. 
 
De spreekwoordelijke cirkel van deze raadsperiode is voor de VVD bijna rond. Veel van onze 
speerpunten zijn gerealiseerd, verwerkt in deze begroting of anderszins in gang gezet. 
 
Voorzitter, we kunnen niet anders dan constateren dat er nu sprake is van een meerjarig 
structureel evenwicht: een sluitende begroting op korte termijn én voor de komende jaren. Dit 
komt zeker door het gedegen en robuuste financiële beleid dat het college de afgelopen 
jaren heeft gevoerd, met een mandaat van de brede coalitie. 
	  
Hoe anders was de situatie bij het aantreden van deze raad. Weet u het nog, voorzitter? Er 
lag in 2014 een waslijst met 15 bezuinigingsvoorstellen klaar. De eerste begroting kon alleen 
met kunst-en-vliegwerk sluitend gemaakt worden. De meerjarenraming liet een tekort zien. 
De Algemene Reserve was nagenoeg leeg en het weerstandsvermogen kwam slechts 
positief uit door het meerekenen van de bestemmingsreserves. Landsmeer werd in 2016 in 
de pers nog een ‘armlastig bruidje’ genoemd. 
 
Anno 2018 staat de gemeente Landsmeer er financieel prima voor. 
 
De VVD gaf bij de behandeling van de Perspectiefnota al aan dat er terughoudend moet 
worden omgegaan met voorstellen voor nieuw beleid. De nadruk moet in 2018 liggen op dat 
wat al in gang is gezet en wat nog uitgevoerd moet worden. Wij moeten, kortom, van plan 
naar uitvoering. 
 
De VVD doet toch nog enkele voorstellen waarmee snel zichtbaar resultaat behaald kan 
worden. Voorstellen voor projecten die naadloos passen in de doelstellingen zoals verwoord 
in deze programmabegroting. Het betreft drie projecten op het gebied van afvalinzameling, 
groenonderhoud en inbraakpreventie. Daarover straks meer. 
 
Eerst wil ik uit deze laatste programmabegroting een aantal punten aanstippen, die voor de 
VVD belangrijk zijn. 
 
Lastenverlichting 
De VVD heeft zich de afgelopen jaren met succes hard gemaakt voor lastenverlichting. 
Immers, als de gemeente structureel geld overhoudt, moet dit terugvloeien naar de inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke instellingen. 
 
In 2018 wordt de lijn van lastenverlichting doorgetrokken: 

- de gemiddelde woonlasten in Landsmeer stijgen niet en anders gaat de OZB omlaag. 
- voor verenigingen met een eigen accommodatie is de OZB voor eigenaren 

afgeschaft. 
- de OZB wordt niet meer automatisch jaarlijks verhoogd met 1% bovenop de 

inflatiecorrectie.  



 
 

 
Economische kansen 
Het gaat goed met Nederland, met Noord-Holland en ook met Landsmeer. Werken aan het 
verdienvermogen van Landsmeer, benadrukken wij al vier jaar. Mooi dat de laatste 
begroting van deze raadsperiode deze geest ademt: er is (eindelijk) een apart programma 
Economische Zaken, Recreatie en Toerisme. Het resultaat van die focus lezen we in uw 
inleiding: “Nieuwe ontwikkelingen als een hotel, terras aan de Breek zullen in 2018 hun 
verdere ontwikkeling of hun definitieve realisatie vinden.” 
 
Communicatie 
Het college stelt voor de formatie voor Communicatie uit te breiden. De VVD is het daarmee 
eens. Het was zelfs een van de eerste voorstellen die de VVD in deze raadsperiode deed: 
aandacht en middelen voor communicatie. Een steeds belangrijker taak van de gemeente, 
omdat in toenemende mate wordt en is ingezet op het centraal stellen van de inwoner en 
participatie over-en-weer.  
 
Subsidies 
Goed om te lezen ook dat het op liberale leest geschoeide subsidiebeleid nu al leidt tot 
beter beheersbare processen en veel transparanter is. 
 
Investeren in jong en oud 
Aansluitend bij voorstellen van de VVD kunnen inwoners van 65 jaar en ouder nu gratis lid 
worden van WonenPlus en wordt er meer dan drie ton geïnvesteerd in de jeugd van 
Landsmeer. Daar zijn wij blij mee! 
 
De grote dossiers, wonen, mobiliteit en duurzaamheid, zijn echter nog een punt van 
aandacht, hoewel dit college en deze raad op deze belangrijke dossiers al veel meters 
hebben gemaakt. 
 
Aan het eind van deze raadsperiode hebben wij een toekomstvisie, een visie op participatie, 
een woonvisie, een nieuw subsidiebeleid, een prachtig speelbeleidsplan, een mobiliteitsvisie 
en – daar rekenen we écht op! - een duurzaamheidsvisie. 
 
Maar voorzitter, daarmee zijn we er nog niet. We moeten – het liefst binnen deze 
raadsperiode – van visie naar uitvoeringsplannen. En daar wringt de schoen nog wel eens. 
Er is, zoals u zelf aangeeft, een “spanningsveld tussen een ambitieus programma en de 
kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie”. 
 
Dit wordt pijnlijk zichtbaar in het uitblijven van een uitvoeringsprogramma voor de 
Woonvisie, die we in maart 2016 in deze raad vaststelden. Als reden werd afgelopen 
oktober – in antwoord op schriftelijke vragen van mijn fractie – gegeven dat “er vanwege 
capacitaire problemen vertraging is opgelopen”.  
 
Tegen deze achtergrond en in het belang van de genoemde dossiers, voorzitter, vinden wij 
het onbegrijpelijk dat er geen middelen geraamd zijn voor het uitvoeringsplan 
Duurzaamheid. 
 
De beantwoording van vragen in die richting vorige week, heeft de VVD enigszins verbaasd. 
Het zou niet getuigen van gedegen financieel beleid om posten te begroten waarvan je niet 



 
 

 
weet hoe hoog ze zullen zijn. De VVD is echter van mening dat het júist van gedegen beleid 
getuigt als zaken, waarvan we zeker weten dat ze gaan komen, in de begroting staan.  
 
Wij willen voorkomen dat er op de belangrijke dossiers onnodig vertraging opgelopen wordt. 
Als intern de capaciteit ontbreekt, huur dan externe expertise in! 
 
Wij dringen er daarom op aan om voor het opstellen en uitvoeren van het 
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid alsnog een bedrag op te nemen in deze begroting. En 
afhankelijk van uw reactie vragen wij de andere fracties of zij instemmen met een voorstel 
om incidenteel in de begroting van 2018 een bedrag van € 25.000 te reserveren zodat in 
ieder geval een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid kan worden opgesteld. 
 
Voorstellen 
Zoals ik daarstraks al zei, voorzitter, doet de VVD nog een aantal concrete voorstellen voor 
projecten samen met inwoners, die direct impact hebben op het verbeteren van de 
persoonlijke leefomgeving van inwoners. Projecten die perfect passen binnen onze visie op 
participatie. 

1. samen met D66 roepen wij het college op om een afvalproef op wijkniveau op te 
tuigen. 

en wij willen de begroting wijzigen om: 
2. samen met bewoners van Purmerland een proefproject te draaien met zelfbeheer van 

groen in de eigen leefomgeving; en 
3. samen met veiligheidspartners een anti-inbraakoffensief te starten om het aantal 

woninginbraken in Landsmeer naar beneden te brengen. 
 
 
Tot slot. Het eerder beschreven spanningsveld tussen een ambitieus programma en de 
kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie, maakt eens te meer duidelijk dat Landsmeer 
het niet meer alleen kan. We moeten samenwerken met andere gemeenten om onze 
ambities waar te maken. Zeggenschap over de eigen financiën lijkt heel mooi, maar als je 
geen kwaliteit kunt leveren, heb je er niets aan. De bestuurlijke toekomst is daarmee 
tegelijkertijd de grootste uitdaging als de grootste kans voor de komende periode. 
 
Een andere uitdaging is: nieuwe spelers in de raad en in het college. Op korte termijn al, 
wanneer u, voorzitter, ons verlaat en een andere burgemeester de voorzittershamer van u 
overneemt. Deze wissel heeft ongetwijfeld effect op allerlei vlakken, maar zéker op het 
proces van de bestuurlijke toekomst. 
En nieuwe raads- en collegeleden, die in maart 2018 in veel opzichten in een gespreid bedje 
terecht komen en kunnen voortbouwen op vier jaar gedegen beleid. 
 
Visies Voltooien en samen met de inwoners Doorpakken om van Landsmeer een nog 
mooiere gemeente te maken om in te wonen. De VVD levert daaraan van harte haar bijdrage 
en zet de succesvolle koers van de afgelopen periode graag voort! 
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